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Pri troch studničkách, poľovnícka chata Ipeľ [1]
Výlet ku trom studničkám, poľovníckej chate Ipeľ.
Výlet sa začína na autobusovej zastávke v Štúrove. Nastúpite na autobus smer Štúrovo - Bajtava
(pozri obchody autobusov). V Bajtave musíte vystúpiť na konci dediny, je to tretia zastávka v
dedine...
Tu hneď napravo uvidíte rovnú cestu smerom hore do lesa. Táto cesta je zakreslená aj na turistickej
mape. Asi 10-15 metrov pred vami naľavo je tiež odbočka, odkiaľ je nádherný výhľad na okolitú
panorámu. Vľavo je dedina Salka, potom nasleduje Ipeľ. Všetko, čo je od Ipľa napravo je už v
Maďarsku. V Salke je aj malý pohraničný prechod (len pre Slovákov a Maďarov). Dedina Letkés na
úpätí pohoria Borzsony môže byť vašou cieľovou stanicou, ak sa vydáte lesnou železnicou cez
pohorie. Ak ste si všetko poobzerali a odfotografovali a vydáte sa hore do lesa, nech vás neodradí
počiatočné strmé stúpanie. Po tomto výstupe nasleduje relatívne rovná a pohodlná asfaltová cesta
až k vášmu cieľu. Neostáva vám nič iné, ako dôjsť na úplný koniec asfaltovej cesty, je to asi 4-5 km.
Po ceste uvidíte tri "kruhové objazdy" (lepší názov som nenašiel). Pri prvom je turistické značenie, pri
druhom je starý stôl a lavičky. Pri poslednom, kde končí cesta a je cieľom nášho výletu, je tiež
turistické značenie, ktoré vás zavedie do Chľaby. Presne oproti turistickej tabuli je cesta na lúku. A
sme na mieste. (červená bodka na mape) Je tu ticho a pokoj, ideálne miesto na odpočinok a
relaxáciu. Naposledy som tam bol 25.IX.2000. Lavičky aj stoly boli opravené, chata bola vymaľovaná,
dozrievali jedlé gaštany a orechy. Našiel som tam aj menej známe Orechy čierne (Junglans nigra).
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